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SINDIJUDICIÁRIO REALIZARÁ IX CONJUD NA SERRA 
 
 

O Sindijudiciário realizará nos dias 26, 27 e 28 de outubro, o IX Congresso dos 
Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (CONJUD), no Praia Sol 
Hotel, em Nova Almeida, Serra. 
O objetivo do encontro é propiciar a união da categoria e conscientizar o servidor que 
só com luta conquistamos novos horizontes. O evento trará temas de interesse da 
categoria como “Conjuntura Econômica com Ênfase no Setor Público”, “Sociedade 
Civil X Judiciário” e “Democratização do Judiciário”, entre outros. Para participar, 
entre em contato com o Delegado Sindical ou Delegado Suplente de sua Comarca. 
Um envelope contendo uma carta com instruções, programação, fichas de inscrição, 
quadro reserva e termo de responsabilidade já foi enviado aos Delegados Sindicais e 
deve chegar em breve aos fóruns.  
Tendo em vista a grande procura para a participação no IX Conjud, nos casos que 
extrapolar o número estipulado de vagas, poderá o sindicalizado se quiser, aguardar 
na lista de espera. O Sindicato não se comprometerá a disponibilizar a vaga. A 
escolha dos servidores deverá ocorrer de forma democrática após a divulgação na 
comarca. As fichas de inscrição e quadro de reserva também serão 
disponibilizadas no site do Sindicato. Anexo à carta de instruções, seguiu uma 
lista com o número máximo de membros que cada comarca poderá enviar ao 
evento. 
Ao final do CONJUD será entregue certificado de participação aos que participarem 
de todas as temáticas. 
As despesas com passagem rodoviária ou combustível dos servidores que vierem do 
interior do Estado, mediante a apresentação de nota fiscal em nome do sindicalizado 
ou canhoto de cupom de passagem, ficarão por conta do Sindicato (os servidores que 
se deslocarem da mesma região do Estado, o Sindicato solicita que o façam em 
grupos para dividir o mesmo veículo, reduzindo assim os custos). 
Cada participante arcará com suas despesas pessoais. 
Caso alguma comarca quiser enviar mais de um representante, favor entrar em contato 
com o Delegado Sindical e preencher a ficha de “Quadro de Reserva”. 
Os servidores que quiserem levar acompanhante deverão proceder as reservas e 
pagamentos de hospedagem, coffee break e coquetel diretamente junto ao Hotel 
Praia Sol, no telefone (27) 3253-1621. Assim que a reserva do acompanhante for 
feita, o Sindicato deverá ser informado. O Sindijudiciário não se responsabiliza em 
reservar vaga para os acompanhantes. 
Só serão aceitas as fichas de inscrição enviadas pelos Delegados Sindicais. 
A confirmação da participação dos Delegados Sindicais, sindicalizados indicados e os 
do quadro de reserva deverá acontecer impreterivelmente até o dia 05 de outubro, 
com o envio das fichas de inscrição pelo fax (27) 3357-5030. 
Mais informações com Odete no telefone 3357-5030. 
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NOVO CALENDÁRIO DE CURSOS DA FAFIA 

 

Conforme divulgado anteriormente na seção notícias do site do Sindijudiciário 
(www.sindjud.org.br), a Fafia e o Sindijudiciário estão divulgando o calendário de 
cursos para o 2º Semestre, para os trabalhadores sindicalizados ou não. O valor para 
os trabalhadores sindicalizados é de R$ 150,00 e para os não sindicalizados R$ 
180,00. 
Abaixo segue o cronograma dos cursos: 
 
⇒ “Gestão e liderança no Serviço Público” – Professor Marcos Fabre – Fórum de 

Cachoeiro de Itapemirim – 29/09/2012 
⇒ “O Processo de Promoção no TJ-ES” – Professor Francisco Bitencourt – Auditório 

do Sindijudiciário – 20/10/2012 
⇒ “Noções gerais de Gestão Administrativa no Poder Judiciário” – Professor Igor - 

Auditório do Sindijudiciário – 10/11/2012 
⇒ “O Princípio da Isonomia na Administração Pública” – Professora Elisa – 

Auditório do Sindijudiciário – 24/11/2012 
⇒ “A aplicação dos Princípios Constitucionais do art. 37 (LIMPE) no atendimento ao 

jurisdicionado” – Professor Ronaldo – Auditório do Sindijudiciário – 01/12/2012 
⇒ “Filosofia do Direito com ênfase no Serviço Público – parte III” – Professor Felipe 

– Auditório do Sindijudiciário – 08/12/2012. 
Os interessados poderão fazer as inscrições pelos telefones: 3357-5000 – Vanésia ou 
3357- 5028 – Fernanda.  
 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


